Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Zemědělský pacht obecních pozemků v k.ú. Hodice“
Účastník
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Statutární zástupce/osoba oprávněná za
dodavatele jednat:
IČ:

I. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace – základní způsobilost
Jako účastník výběrového řízení tímto prokazuji splnění podmínek základní způsobilosti
a čestně prohlašuji, že
a) jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) nejsem v likvidaci, nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči mě nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele,
f) jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním
nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo nejasnosti a že se soutěžními
podmínkami souhlasím a respektuje je.
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II. Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky
Jako účastník výběrového řízení čestně prohlašuji, že bude-li se mnou uzavřena smlouva na
plnění veřejné zakázky, zajistím po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) Plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak
z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění
těchto povinností zajistím i u svých poddodavatelů,
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na
plnění veřejné zakázky,
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se
smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem,
d) vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při plnění veřejné zakázky a na vyžádání
předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.

Zadavatel je oprávněn plnění výše uvedených povinností kdykoliv u vybraného dodavatele
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení
dokumentů, zavazuje se vybraný dodavatel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů
od doručení výzvy zadavatele.

V ……………………………… dne…..…

………………..…………………………..…………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
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